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ابطال مجوز در انتظار گرانفروشان سیمان

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: نرخ 
فروش مصرف کننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر 17 
هزار و 500 تومان و برای هر تن سیمان فله 290 هزار تومان است.
به گزارش تسنیم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعالم کرد: در نشستی مش��ترک با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان مقرر شد که تحویل سیمان توسط واحدهای تولیدی منحصراً 

به عامالن توزیع رسمی و مطابق دستورالعمل مربوطه صورت پذیرد.
براس��اس اعالم تاب��ش، مع��اون وزی��ر و رئی��س س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، براساس توافق اعضای جلسه برای 
تأمین بهنگام سیمان مورد نیاز انبوه سازان، پروژه های عمرانی و سایر 
مصارف عمده، واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت مصوب 
در کارخانه به انبوه س��ازان، پروژه های عمرانی و سایر مصارف عمده با 
معرفی نامه رسمی هستند. مطابق اعالم سازمان حمایت، سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت نسبت به نظارت جدی به عامالن توزیع سیمان 
اقدام و متخلفان برای ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل س��یمان به 
س��ازمان حمایت و انجمن مربوطه معرفی خواهند ش��د. شایان ذکر 
است، سیمان مشمول اعالم موجودی و الزام به ثبت در سامانه جامع 
انبار توس��ط تمامي واحدهای تولی��دی، توزیعی و خری��داران عمده 
)انبوه سازان( است و این بنگاه ها باید فرآیند تولید، توزیع و انبار انواع 

سیمان را از طریق سامانه مذکور ثبت کنند.
................................................................................................................
وزارت صمت فرمول نرخ گذاری کاالها را 

منتشر کند
سرپرس�ت وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت ب�ا اش�اره ب�ه 
افزایش رس�می قیم�ت کااله�ا گفت: اگ�ر بخواهیم جل�وی این 
تغیی�رات طبیع�ی قیمت ه�ا را ک�ه ماحص�ل افزای�ش عوام�ل 
تولی�د اس�ت، بگیری�م و آن را س�رکوب کنی�م، مفهوم�ش 
این اس�ت که در س�ال جهش تولید جل�وی تولی�د را گرفته ایم.

ب��ه گ��زارش تس��نیم، حس��ین مدرس خیابان��ی اظه��ار داش��ت: با 
سوءاستفاده کنندگان از تغییرات قیمت کاال ها که متأثر از شاخص های 

کالن اقتصادی است، به شدت برخورد می کنیم.
حسین مدرس خیابانی با اش��اره به افزایش قیمت ها در برخی کاال ها مثل 
لبنیات و حبوبات افزود: باید بین تغییرات قیمت که متأثر از شاخص های 
کالن اقتصادی است و گرانی که با سوءاستفاده، احتکار و امتناع از فروش 
پیش می آید، تفاوت قائل شویم. وی تصریح کرد: با سوءاستفاده کنندگان در 
بخش های تولید یا عرضه به شدت برخورد می کنیم. هم سازمان حمایت و 
هم سازمان تعزیرات حکومتی همراه با دادستانی و پلیس امنیت، تیم های 
نظارتی دارند که با سوءاستفاده کنندگان به شدت مقابله می کند. او با اشاره 
به مقاومت برخی برای عرضه کاال با هدف گرانفروشی در آینده افزود: امسال 
تمرکز ما در حوزه بازرسی و نظارت روی انبار ها و مراکز نگهداری کاالست. 
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار کاالهای  تولیدی کشور را 
افزایشی توصیف کرد و گفت: در سخت ترین شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، 
بدون استثنا همه رسته های صنعتی و معدنی ما افزایشی است که خود این 
افزایش تولید به افزایش عرضه و تعادل در قیمت ها کمک می کند. چیزی 
که اکنون در بازار با آن روبه رو هستیم، کمبود و گرانی نیست، بلکه بخش 
عمده ای از کاال ها متأثر از فضای کلی اقتصادی کشور است. مدرس خیاباني 
با اشاره به تغییر شاخص های کالن اقتصادی عنوان کرد: وقتی نرخ ارز، تورم 

و دستمزد تغییر کرده، روی کاال ها هم تأثیرگذار بوده است.
................................................................................................................

 خدمات رسانی برخی از سازمان ها 
به زمین خواران!

نماین�ده مجل�س یازده�م ب�ا اش�اره ب�ه ارائ�ه خدم�ات برخی 
س�ازمان ها ب�ه س�اخت و س�از غیرمج�از گف�ت: ادارات ب�رق، 
آب و گاز ب�ه ای�ن نوع س�اخت و س�ازها خدمات می دهن�د. این 
ادارات از ی�ک قان�ون براي ای�ن اق�دام سوء اس�تفاده می کنند.

به گزارش خانه ملت، علی اصغر عنابستانی افزود: نهادهایی مانند منابع 
طبیعی و مس��کن و شهرس��ازی به هیچ عنوان نباید اجازه بدهند که 
اراضی عمومی تحت هر عنوانی به تصرف درآید که پس از آن دستگاه 
قضا با متخلفان برخورد کند. من با تخریب و تنبیه زمین خواران موافق 

هستم، اما این پدیده از زمان آغاز باید متوقف شود.
به گفته او، مدیران و افرادی که در نظارت و کنترل قصور مي کنند، باعث 
می شوند که ثروت و منابع طبیعی کش��ور به هدر برود که باید در این 
زمینه پاسخگو باشند. به طور حتم یک ویال، یک شبه از زمین بیرون 
نمی آید که دستگاه های نظارتی نتوانند با آن برخورد کنند. ساخت و 
ساز غیرمجاز چندین سال طول می کشد، اما این سؤال مطرح است که 

در این مدت چرا نمی توانند جلوی بروز تخلف را بگیرند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی برخی سازمان ها 
به ساخت و س��از غیرمجاز خدمات می دهند. به طور مثال شاهدیم که 
ادارات برق، آب و گاز به این نوع ساخت و سازها خدمات می دهند. وقتی 
بررسی می کنیم، می بینیم آنها از یک قانون برای این اقدام سوءاستفاده 
می کنند. طبق قانون مذکور مثاًل یک فرد روستایی ملکی در آن منطقه، 
اما خارج از طرح ه��ادی دارد، ولي طرح هادی در ح��ال اجرا بوده و در 
آینده ای نزدیک این ملک جزو طرح می شود. حال بر اساس این قانون، 
فرد مذک��ور می تواند با ارائه تعهد، درخواس��ت دریاف��ت خدمات آب، 
برق و گاز کند. س��ازمان های خدمات رس��ان از این قانون سوء استفاده 
کرده و نسبت به ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف 
کالنشهرها مانند تهران اقدام می کنند. عنابستانی یادآور شد: نظر مقنن 
این بوده که مشکل یک روستایی در منطقه ای دورافتاده حل شود، اما 
در اجرا، دستگاه های مجری از قوانین به نفع زمین خواران و متخلفان 

سوء استفاده می کنند، لذا این ساختارها و مشکالت باید اصالح شود.
................................................................................................................

زيان سنگین خودروسازان بزرگ 
خودروس�ازي فولكس واگن آلمان از زی�ان ۸00 میلیون یورویي 
خود در نیمه نخس�ت امس�ال خب�ر داد. ط�ي این م�دت میزان 
خودروه�اي تحویل�ي این خودروس�از ب�ا 27درص�د کاهش به 
3/9میلیون دستگاه خودرو رسیده که همین مسئله باعث کاهش 
23/2درصدي درآمد بزرگ ترین خودروس�از اروپا ش�ده اس�ت. 
به گزارش اتوکار، فرانک ویتر- مدیر مالي گروه فولکس واگن- با اشاره به 
اینکه نیمه نخست امسال، یکي از پرچالش ترین دوره ها در تاریخ معاصر 
این خودروساز بود، گفت: با توجه به کاهش شدت شیوع کرونا و رشد 
تقاضا، امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد ثبت عملکرد بهتري باشیم. 

فولکس واگن امیدوار است با تمرکز روي بازارهاي بزرگ غیراروپایي 
خود تا حد زیادي از زیان بیش��تر جلوگیري کند. اخی��راً مدیران این 
ش��رکت از توس��عه یک خودرو خبر داده بودند که منحصراً براي بازار 

چین- بزرگ ترین بازار خودروي جهان- توسعه داده خواهد شد. 
طي همین بازه زماني، دیگر خودروساز بزرگ اروپایي یعني رنو از زیان 
7/3 میلیارد یورویي خود خبر داده که بدترین عملکرد این خودروساز 
فرانسوي بوده اس��ت. طي این مدت میزان درآمد این شرکت با 34/9 
درصد کاهش مواجه شده که مهم ترین عامل آن، کاهش 34/3درصدي 
تعداد خودروهاي به فروش رفته بوده است. لوکا دي میو- مدیر ارشد 
رنو- که به تازگي از خودروس��ازي س��یات به رنو پیوسته است، گفت: 
شرایط اجتناب ناپذیر است، اما در کنار سایر مدیران و کارکنان تالش 
مي کنیم تا با این شرایط مقابله کنیم. ما با به کارگیري استراتژي توسعه، 
براي آینده اي بهتر آماده خواهیم شد. به گفته دي میو، رنو در پروژه هاي 
بعدي خود سعي خواهد کرد تا با افزایش بهره وري و استفاده بیشتر از 

تکنولوژي، هزینه هاي خود را کاهش دهد. 

اختالف�ات بی�ن س�ازمان برنام�ه و بودجه و 
بان�ک مرکزي با موض�وع تأمی�ن مالي دولت 
از مس�یرهاي تورم آفرین به س�طح رسانه ها 
کش�یده ش�ده اس�ت. در این بین رئیس کل 
بان�ک مرک�زي در یادداش�تي مدعي ش�د:  
نس�بت به آس�یب های احتمالی اس�تفاده از 
مناب�ع ارزی صن�دوق توس�عه ملی هش�دار 
داده بودیم. این در حالي اس�ت که هم اکنون 
حج�م نقدینگي به م�رز 2۸00 ه�زار میلیارد 
تومان رسیده که س�هم پول از نقدینگي فوق 
با حجم 550هزار میلیارد تومان تورم ناش�ي 
از سفته بازي در بازارها را تشدید کرده است.

بودجه ری��زي غیرعملیات��ي و تأمی��ن مال��ي از 
مس��یرهاي تورم آفرین به س��ادگي مي تواند در 
اقتصادي که رش��د تولی��د کاال و خدمات ندارد، 
حجم نقدینگي اعم از پول و شبه پول را باال ببرد. 
در این میان چون می��زان دارایي و درآمد خانوار 
متفاوت اس��ت، تورم عماًل دهک ه��اي باالیي را 
ثروتمند و دهک هاي متوس��ط و فقیر را فقیرتر 
مي کند که این مس��ئله آس��یب هاي اجتماعي 

مختلفي را پدید مي آورد.
در شرایطي که از ابتداي سال 98 تاکنون حجم 
نقدینگ��ي کل کش��ور از مح��دوده 1880 هزار 
میلیارد تومان به مح��دوده 2700هزار میلیارد 
تومان رسیده، تورم در تمامي بازارها تشدید شده 
است. برخي از کارشناسان اقتصادي بودجه ریزي 
غیرعملیات��ي و تأمی��ن مالي کس��ري بودجه از 
مسیرهاي تورم آفرین و عدم اصالحات اساسي در 
بنگاه هایي چون بانک ها، خودروسازي ها، بیمه ها 
و  صندوق هاي بازنشس��تگي را در کنار تحریم و 
شیوع کرونا از جمله دالیل خلق نقدینگي و رشد 

تورم معرفي مي کنند و بر این باورند رشد حجم 
پول به محدوده 500 الي 600 هزار میلیارد تومان 
تمامي بازارها را با پدیده سفته بازي و دالل بازي 

روبه رو کرده است.
در این بین با وجود اینکه انتقادها نسبت به رفتار 
حرفه اي سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزي در مدیریت اقتصاد کالن 
باال گرفته اس��ت، عبدالناص��ر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی در خصوص متغیر های پولی و دلیل 

گرانی های اخیر توضیحاتی ارائه کرده است.
عبدالناص��ر همتی ط��ی یادداش��تی در صفحه 

شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
چند نکته در خصوص متغیرهای پولی

* بانک مرکزی تمام ت��الش خود را برای کنترل 
میان م��دت و بلند مدت رش��د متغیرهای پولی 
و مدیریت نرخ س��ود و برای کنترل و مهار تورم 
به کار گرفته اس��ت و ب��ا وجود تمام��ی موانع و 
محدودیت ها از هم��ه ابزارهای خود برای تحقق 
تورم هدف گذاری ش��ده برای یک س��ال آینده 

استفاده می کند.
* قضاوت در خص��وص عملک��رد بانک مرکزی 
بایس��تی در چارچ��وب محیط اقتص��اد کالن و 
شوک های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای 
ابزارها، اختیارات و درجه استقالل بانک مرکزی 

باشد.
   هشدار داده بودیم

* خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، 
براي تأمین کس��ری بودجه توسط بانک مرکزی 
)آنچنان که در بودجه س��ال 98 تکلیف شد( در 
شرایط تحریمی، تأمین کس��ری بودجه از محل 
پایه پولی اس��ت. این روش در کوتاه مدت مانند 

اس��تقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا بانک 
مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در 
خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین 

بودجه، گزارش کرده بود.
* روش هایی که امس��ال دول��ت محترم برای 
تأمین کس��ری بودجه از طریق فروش س��هام 
دولتی و همچنین انتش��ار اوراق بدهی به کار 
گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، 
روش های مناس��بی برای تأمی��ن منابع الزم 
از نقدینگی موج��ود در جامعه و بدون فش��ار 
بر پایه پولی اس��ت و در ص��ورت تداوم، کمک 
خوبی به بانک مرکزی در نی��ل به هدف مهار 

تورم خواهد کرد.
* همه افزای��ش قیمت ها در بهار امس��ال، صرفا 
ًبه رش��د پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی شود. 
افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی 
و عملکرد س��ایر بازارها هم در افزایش فشارهای 

تورمی نقش داشته اند.
   پاي ارز فروشي صندوق توسعه ملي 

به میان آمد
گرچه س��ازمان برنام��ه و بودج��ه هرگونه 
اثرگذاري کسري بودجه و بي انضباطي مالي 
دولت در تورم چن��د ماه اخی��ر را رد و آن را 
ناشي از افزایش قیمت ارز اعالم کرده است، 
اما رئیس کل بانک مرکزي چندان این ادعا را 
تأیید نکرده و خرید ارزهاي صندوق توسعه 
ملي ب��راي تأمین کس��ري بودج��ه را نوعي 
استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزي و مؤثر 

بر تورم دانسته است. 
رئیس کل بانک مرکزي به موضوع فروش ارزهاي 
صندوق توس��عه ملي براي تأمین کسري بودجه 

اش��اره کرده و گفت: خرید بخشي از منابع ارزي 
صندوق توسعه ملي جهت تأمین کسري بودجه 
توسط بانک مرکزي که در بودجه 1398 تکلیف 
شد، تأمین کسري بودجه از محل پایه پولي است 
که این روش در کوتاه مدت همان اس��تقراض از 

بانک مرکزي خواهد بود. 
اما ماجراي فروش ارزهاي صندوق توسعه ملي در 
تأمین کسري بودجه که رئیس کل بانک مرکزي 
به آن اش��اره دارد به این بر مي گردد که در سال 
گذش��ته و در زمان تدوین الیحه بودجه، دولت 
س��هم واریزي به صندوق توس��عه ملي از محل 
درآمدهاي نفتي را 20 درصد پیشنهاد کرد و در 
نهایت به تصویب رسید و 14 درصد باقي مانده را 

در اختیار خود گرفت. 
این در ش��رایطي اس��ت که در ادامه ب��ا توجه به 
کسري بودجه اي که پیش روي دولت قرار داشت 
از اقداماتي که صورت گرفت پیش��نهاد استفاده 
از رقم 45 هزار میلی��ارد توماني از منابع صندوق 
توس��عه ملي بود، به طوري ک��ه دولت تخمین 
زده بود، حدود 138 هزار میلیارد تومان کس��ري 
بودج��ه دارد که ح��دود 62 هزار میلی��ارد آن را 
از صرفه جوی��ي هزینه ها و کاه��ش در برخي از 
بخش هاي بودجه جب��ران کرد، ول��ي مابقي از 

محل هاي دیگر باید تأمین مي شد. 
براین اس��اس با پیش��نهادي که به تصویب 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
رسید، مصوب ش��د 10 هزار میلیارد تومان 
از محل فروش اموال دولت، 4500  میلیارد 
تومان از حس��اب ذخی��ره ارزي و 37 هزار 
میلیارد دیگر از محل ف��روش اوراق تأمین 
ش��ود، در کنار آن مجوز برداش��ت 45 هزار 
میلی��ارد تومان��ي از صندوق توس��عه ملي 
نیز صادر ش��د که البته در هم��ان زمان نیز 
کارشناسان نس��بت به آثار تورمي برداشت 
از صندوق توسعه ملي براي جبران کسري 

بودجه هشدار داده بودند. 
این موضوع در س��ال جاري نیز در بودجه تکرار 
شده و دولت مجوز برداشت 16 درصدي از سهم 
صندوق توسعه ملي را در اختیار دارد؛ به گونه اي 
که باید براي امس��ال 36 درصد از منابع ناشي از 
درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي وارد شود، 
اما با توجه به کاهش درآمدها دولت 20 درصد را 
واریز و مابقي را براي جب��ران هزینه هاي بودجه 

مورد استفاده قرار خواهد داد. 
با توجه ب��ه کس��ري بودجه در س��ال جاري که 
برآوردها تا 150 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت، 
دولت انتش��ار اوراق بدهي را در دستور کار قرار 
داد و تاکنون بانک مرک��زي طي چند مرحله آن 

را انجام داده است. 
در هر صورت با وجود برخي نقدهایي که به همین 
روش انتش��ار اوراق براي تأمین کس��ري بودجه 
مطرح است، رئیس کل بانک مرکزي معتقد است 
انتشار اوراق بدهي روش مناس��بي براي تأمین 
منابع الزم از نقدینگي موجود در جامعه و بدون 
فشار بر پایه پولي خواهد بود که در صورت تداوم 
مي تواند کمکي به بانک مرکزي در رس��یدن به 

اهداف مهار تورم باشد.

حباب سکه ۲۵۰ هزار تومان کاهش يافت
نایب رئی�س دوم اتحادیه ط�ال و جواهر ته�ران با بی�ان اینكه در 
یک هفته اخیر بیش�ترین تأثی�ر قیمت ها در بازار س�كه و طالی 
داخلی و نوس�ان قیمت ه�ا، تابع�ی از قیمت  ط�الی جهانی بوده 
است، گفت که در یک هفته اخیر نوسان در بازار ارز بسیار کم بود.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: در یک هفته اخیر 
بیشترین نوسان و افزایش قیمت اونس جهانی را شاهد بودیم، به  طوری 
که قیمت اونس جهان��ی از 1902 دالری ابتدای هفت��ه تا 1977 دالر 
افزایش پیدا کرد که رکورد قیمتی در تاریخ اونس جهانی بوده و تاکنون 
چنین رقمی سابقه نداشته است. آخرین رقم ثبت شده در روز پنج شنبه، 
1961 دالر بوده که به نس��بت به ابتدای هفته به طور متوسط 59 دالر 
افزایش قیمت را نشان می دهد. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
تأکید کرد: طبیعتاً این افزایش قیمت 59 دالری می تواند تأثیر شاخصی 
روی قیمت ها داشته باشد. در حالی که در اوایل هفته، قیمت ها تا حدودی 
نس��بت به هفته پیش  کاهش پیدا کرده بود، ام��ا در طول هفته مجدد 
قیمت های به دلیل افزایش قیمت اونس جهان��ی افزایش یافت. این در 
حالی است که نرخ ارز در داخل در طول هفته در محدوده 23 هزار و 200 
تومان تا 23 هزار و 300 تومان نوسان داش��ت. وی در رابطه با تغییرات 
قیمتی در طول یک هفته اخیر گفت: قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم 
در ابتدای هفته 10 میلیون و 200 هزار تومان بود که با افزایش قیمت 
اونس جهانی، هر قطعه آن 350 هزار تومان در طول هفته افزایش پیدا 
کرد و به 10 میلیون و 550 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه 
سکه طرح جدید نیز با 850 هزار تومان افزایش قیمت از 10 میلیون و 
550 هزار تومان در ابتدای هفته به 11 میلی��ون و 400 هزار تومان در 

آخر هفته رسید.
کشتی آرای افزود: نیم سکه نیز با 400 هزار تومان افزایش از 5 میلیون و 
200 هزار تومان به 5 میلیون و 600 هزار تومان رسید. ربع سکه هم از 
3 میلیون و 150 هزار تومان با افزایش 150 هزار تومانی با 3 میلیون و 
300 هزار تومان هفته را به پایان رساند. این در حالی است که سکه های 
یک گرمی در طول هفته ای که گذشت هیچ تغییری نداشتند و با ارزش 

یک میلیون و 700 هزار تومان در طول هفته بدون تغییر بودند.
وی افزود: قیمت هر مثقال طالی آب شده نیز حدوداً با 510 هزار تومان 
افزایش در طول هفته از 4 میلیون و 200 ه��زار تومان به 4 میلیون و 
710هزار تومان رسید. عالوه بر این هر گرم طالی 18 عیار نیز از 969 
هزار تومان در ابتدای هفته به یک میلیون و 87 هزار و 300 تومان در 
آخرین معامالت هفته گذش��ته رسید که نش��ان از افزایش 118 هزار 
تومانی هر گرم طالی 18 عیار دارد که رقم قابل توجهی برای مصنوعات 
طال به حساب می آید. نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران اظهار 
کرد: در طول هفته اخیر، عرضه و تقاضا در تعادل بود، در حالی که در 
برخی روزها نیز عرضه بیشتر از تقاضا بود. شوک تقاضا یا شوک فروش 
در بازار نداشتیم و با توجه به اینکه به ایام محرم نیز نزدیک می شویم، 
بازار در تعادل به سر می برد. ضمن اینکه کاهش تقاضا برای خرید سکه 
به جهت سرمایه گذاری سبب شده حدوداً 250 هزار تومان حباب سکه 
کاهش پیدا کند. کشتی آرای خاطرنشان کرد: در حالی که در ابتدای 
هفته حباب سکه حدوداً 950 هزار تومان بود، در پایان هفته به 700 
هزار تومان کاهش پیدا کرد که نشان می دهد  تقاضا در بازار برای خرید 

سکه بیشتر جنبه سرمایه گذاری دارد.
................................................................................................................

تولید خودروی ارزان امکانپذير نیست!
 تولی�د خ�ودروی ارزان با ش�رایط کنونی این صنع�ت امكانپذیر 
نیس�ت و نیازمن�د اس�تفاده بهین�ه از امكان�ات و مزیت ه�ای 
موج�ود کش�ور و همچنی�ن رف�ع برخ�ی مش�كالت اس�ت.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
به ایرنا گفت: 80 درصد قیمت یک خودرو را م��واد اولیه و قطعات آن 
تش��کیل می دهد. بنابراین تا زمانی که نتوان تأمی��ن مواد و قطعات را 
انجام داد و نرخ ارز پایه را کنترل کرد، ش��اهد تولی��د خودروی ارزان 
نخواهیم بود. ارزان ترین خودروی حال حاضر جهان در هند با قیمت 
4 هزار دالری عرضه می ش��ود که با احتساب دالر 23 هزار تومانی این 

روزها، حدود 90 میلیون تومان قیمت دارد.
وی ادامه داد: این خودرو حتی از ابتدایی ترین امکانات نظیر شیشه باالبر 
برقی و کولر هم برخوردار نیست و در صورتی که بخواهد در ایران عرضه 

شود قیمت به بیش از 110 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بیگلو گفت: این در حالی اس��ت که ام��روز آهن تولیدی کش��ورمان 
گران تر از س��ایر نقاط جهان عرضه می شود و مش��ابه این وضعیت در 
خصوص محصوالت پتروش��یمی، مس و آلومینیوم نیز وجود دارد. تا 
زمانی که بحران مواد اولیه درست نشود و برای تولیدکنندگان داخلی 
مواد را با قیمت پایه و تمام شده عرضه نکنیم، صحبت کردن از خودرو 
ارزان قیمت بی فایده است. این مقام صنفی همچنین در خصوص اجرای 
قیمت گذاری دس��توری از سوی ش��ورای رقابت گفت: قیمت گذاری 
دستوری، نه فقط برای خودرو که برای هر کاالی دیگری اشتباه است و 
سبب ایجاد رانت و فساد مي شود و از این طریق نمی توان مشکل عرضه 
را حل کرد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: 
قیمت گذاری دستوری سال هاست که در سطح دنیا تجربه اش را پس 
داده و باید با کنار گذاشتن آن به سمت عرضه خودرو در حاشیه بازار و 

همزمان به آزادسازی واردات پرداخت.
................................................................................................................
داليل عدم موافقت با عوارض الکترونیکي

 نبود اهتم�ام کافي بی�ن برخي کارب�ران آزادراه�ي در پرداخت 
به موق�ع ع�وارض الكترونیک، موجب ش�ده تا س�رمایه گذاران 
ب�ا مش�كالت مال�ي مواج�ه ش�وند و مواف�ق ادام�ه پ�روژه 
الكترونیك�ي ک�ردن اخ�ذ ع�وارض آزادراه�ي نباش�ند. 
علي آزاد دبیر انجمن ش��رکت هاي راه س��ازي در گفت وگو با فارس، با 
اش��اره به قانون گریزي برخي راننده ها در پرداخت عوارض آزادراهي 
 ETC گفت:  متأسفانه برخي رانندگان بدون داشتن کارت مجوز عبور
از قسمت هاي پرداخت الکترونیک عبور مي کنند یا اینکه پس از عبور 
از عوارضي هاي الکترونیک، نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمي کنند، 
ش��رکت س��رمایه گذار حاال در نقش بهره  بردار هم عمل مي کند، پیام 
کوتاه به شخص خاطي مي دهد و در قالب تذکر، اعالم مي کند که بدهي 
خود را بپردازید اما متأس��فانه برخي رانن��دگان کماکان به تعهد خود 
عمل نمي کنند. وي افزود: شرکت متولي اخذ عوارض الکترونیک این 
موارد را به نیروي انتظامي منعکس مي کند، نیروي انتظامي هم طلب 
درصدي از این وصولي ها را دنبال مي کند، اما تا امروز قرارداد في مابین 
آنها قطعي نشده اس��ت. دبیر انجمن شرکت هاي راه س��ازي ادامه داد: 
 ETC ( بدین دلیل است که شرکت هاي س��رمایه گذار موافق اجراي
پرداخت عوارض به صورت صرفاً الکترونیک(  نیس��تند. براي نمونه در 
جاده تهران � ساوه از صد درصد ترافیک عبوري از طریق ETC میزان 
70 درصد آنها یا مجوز عبور ندارند یا اگر قباًل گرفته اند، مجدداً پولي به 
حساب مربوطه واریز نمي کنند. وي افزود: به نظر ما اولین مشکل اخذ 
عوارض آزادراهي به صورت الکترونیکي، فرهنگ سازي است و ضرورت 
دارد پلیس با افراد خاطي برخورد داشته باشد و در کنار جریمه کردن 
راننده هاي خاطي، نسبت به توقیف خودروهایي اقدام کند که مالکان 
آنها اهتمامي براي پرداخت عوارض ندارند. به دلیل نبود اهتمام کافي 
بین برخي کاربران آزادراهي در پرداخت الکترونیک عوارض آزادراه  پس 
از عبور، سرمایه گذاران آزادراهي تمایلي براي ادامه اجراي سیستم اخذ 

عوارض الکترونیک ندارند. 
براي نمونه در یک باند آزادراه تهران- شمال )مسیر شمال به جنوب( به 
دلیل کم توجهي برخي کاربران آزادراهي در پرداخت عوارض، باجه هاي 

دستي و نقدي پرداخت عوارض فعال شده است. 

در حال�ي که پیروزي در جن�گ اقتصادي که 
امریكا علیه ایران به راه انداخته اس�ت، نیاز 
به برخ�ورداري از ی�ک س�امانه اطالعاتي و 
ارتباطاتي به روز اقتصادي دارد، اما ش�واهد 
بیانگر آن است که برخي از دستگاه ها در عمل 
نگاه مالكیتي روي اطالعات در اختیار دستگاه 
خود دارن�د،  از ای�ن رو به نظر مي رس�دباید 
عدم هم�كاري دس�تگاه ها در ش�كل گیري 
یک س�امانه یكپارچه جام�ع و کامل آنالین 
مبتني بر داده هاي اقتصادي اشخاص حقیقي 
و حقوق�ي در کش�ور جرم ان�گاري ش�ود تا 
بدین واس�طه بتوانیم جلوي تورم هاي ناشي 
از سوء اس�تفاده هاي گروه ه�اي مختل�ف را 
بگیریم، زیرا اش�خاصي که در جهت تضعیف 
اقتصاد ایران از ناحیه کاهش ارزش پول ملي 
و ایجاد تورم هاي مصنوع�ي گام برمي دارند 
در عم�ل آب به آس�یاب دش�من مي ریزند. 
تورم ناش��ي از نقص بنیان هاي اقتصادي چون 
پنهان نگه داش��تن اطالعات و ارتباطات موجب 
شده اس��ت برخي از سوء اس��تفاده کنندگان به 
بهانه هایي چ��ون تحریم و ش��یوع کرونا هر روز 

قیمت کاالهاي اقتصادي را افزایش دهند.
به طور نمون��ه عملیاتي نش��دن س��امانه هایي 
چون ام��الک و اس��کان، کاداستر)شناس��نامه 
مالکیتي و حدود زمین و س��اختمان(، انعکاس 
صورت هاي مال��ي چون ترازنامه، س��ود و زیان 
دس��تگاه هاي بودجه بگی��ر در س��امانه کدال، 
معامالت ارز و طال و سکه، تأمین مالي از سوي 
بانک ه��ا، بیمه ها، س��امانه حقوق و دس��تمزد، 
مبادالت روزان��ه زمین و س��اختمان، انعکاس 
شفاف خریداران و فروش��ندگان سهام در بازار 
س��رمایه و صادرات و واردات کاال در آش��فتگي 
وضعیت اقتصادي نقش دارد. در همین راس��تا 

نیز یک نماینده مجلس اخیراً ادعا داشته اس��ت 
که حتي 20 درصد اطالعات مهم کشور هم در 

اختیار مجلس نیست. 
  بهان�ه جوی�ي دس�تگاه ها ب�راي حفظ 

اطالعات اختصاصي
شاید برخي از دستگاه هاي اجرایي اطالعاتي 
را که در اختیار دارند از این باب محرمانه تلقي 
مي کنند که مي گویند دشمن از این اطالعات 
سوء استفاده مي کند و باید از اطالعات حفاظت 
ش��ود، اما در ابتدا باید، گفت سطح دسترسي 
اطالعات س��امانه یکپارچه اقتص��ادي قابل 
تنظیم است و اینگونه نیست که همه دیتاها و 
داده ها نشر عمومي یابد از سوي دیگر پنهان 
نگه داشتن اطالعات موجب شده است برخي 
گروه ها از شرایط کنوني سوء استفاده کنند و 
از همه مهمتر سیاستگذاران و تصمیم گیران 
با خطاهاي قابل مالحظ��ه در تصمیم گیري 
مواجه ش��وند. از این رو باید ب��راي تجمیع و 
یکپارچه سازي در اختیار دستگاه هاي مختلف 
جرم انگاري کرد ب��ه ویژه اینکه ب��ه یک باره 
متوجه مي شویم مفاسد قابل مالحظه اي در 
حوزه مالي به وجود مي آید ک��ه دادگاه هاي 
این مفاسد همچون واگذاري کشت و صنعت 
هفت تپه و بانک س��رمایه و در حال برگزاري 

است. 
در حالي که افزایش قیمت زمین و س��اختمان 
در کش��ور در کاهش قدرت خرید مردم جامعه 
نقش بسیار اساسي دارد، حجم خانه هاي خالي 
بال استفاده و کم استفاده 20 درصد از 30میلیون 

واحد مسکوني موجود در کشور است.
  پولشویي در حوزه زمین و ساختمان 

در همین راستا یک کارشناس اقتصاد مسکن با 
تأکید بر لزوم رصد معامالت مسکن گفت: تمامي 

معامالت مس��کن باید در یک سامانه ثبت شود 
و در صورت شناس��ایي معامل��ه اي بدون اطالع 
حاکمیت، فرد به جرم پولش��ویي م��ورد پیگرد 

قانوني قرار گیرد. 
افشین پروین پور در گفت وگو با خبرنگار مهر وي 
افزود: در شرایط فعلي یکي از الزامات راه اندازي 
سامانه امالک و اسکان، ثبت سامانه اي و اشراف 

بر تمامي معامالت مسکن است. 
این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیر 
کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازي، 
برنامه اي براي راه اندازي سامانه مذکور تا پیش 
از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. 
همین نقل قول از جدیت دستگاه ها براي ارائه و 

تبادل اطالعات کم مي کند. 
پروین پور با بیان اینکه ارسال اطالعات دستگاه ها 
براي بارگذاري در س��امانه امالک و اس��کان به 
کندي انجام مي شود و همکاري بین دستگاه ها 
در این زمینه بس��یار ضعیف اس��ت، گفت: اگر 
وزارت راه وشهرسازي براي اجرایي شدن سامانه 
امالک و اسکان اراده داشت، با گذشت پنج سال 
از تصویب این قانون در مجلس شوراي اسالمي، 

سامانه تاکنون راه اندازي شده بود. 
پروین پور افزایش نرخ مالیات بر خانه هاي خالي 
را ضروري و در جهت بازدارندگي دانست و گفت: 
قرار نیس��ت دولت نگاه درآمدي ب��ه این قانون 
داشته باشد؛ چراکه این دیدگاه غلط است. به نظر 
مي رسد القاي یک ش��وک به محتکران مسکن 
مي تواند، بخش بزرگي از 2/5میلیون خانه خالي 

را وارد چرخه معامالت کند. 
  حتي 20 درصد اطالعات مهم کشور

در اختیار مجلس نیست 
از سوي دیگر عضو کمیسیون اقتصادي مجلس 
در گفت و گو با ش��فقنا گفت: متأس��فانه حتي 

20 درصد اطالعات واقعي کشور که براي مملکت 
ما مهم است، در اختیار مجلس نیست و هر کسي 
غیر از این را بگوید دروغ گفته است، مگر اینکه 
نماینده ش��خصاً خودش با فالن وزیر، معاون و 
مس��ئول صحبت کند و اطالعاتي را به دس��ت 

بیاورد. 
محمد باق��ري بنای��ي اظهار ک��رد: اگ��ر واقعاً 
مي خواهیم در این مجلس ی��ا در مجالس دیگر 
عملکرد خوبي داشته باش��یم، باید قانونگذاري 
فقط توس��ط یک نهاد انجام ش��ود. اگر مجلس 
متولي قانونگذاري است، پس نهادهاي موازي چه 
کاره هستند! باالخره مردم مطالباتي از منتخبین 
خود دارند بنابراین نظارت هاي مان را تش��دید 
مي کنیم تا ان ش��اءاهلل خرد جمعي شکل بگیرد 
و ساختارهاي کشور اصالح ش��ود. تا زماني که 
موازي کاري ها هست امکان سروسامان دادن به 
کشور وجود ندارد؛ چراکه ما یک قانون را مصوب 
مي کنیم، اما نهادهاي دیگر دس��تورالعمل هاي 

دیگري را ابالغ مي کنند. 
 در ادامه باید عنوان داش��ت که نقص اطالعات 
اقتصادي موجب شده است تا در جنگ اقتصادي 
عده اي به شدت مشغول سفته بازي و دالل بازي 
در بازارهایي چون زمین و س��اختمان، س��هام، 
ارز، خ��ودرو، موادغذایي و... باش��ند. به طوري 
که گاهاً هیچ توضیحي ب��راي بعضي از افزایش 
قیمت ها وجود ن��دارد، این در حالي اس��ت که 
در جن��گ اقتصادي ک��ه امریکا علی��ه ایران به 
راه انداخته است، باید اشخاص دلسوزي که در 
حوزه سیاستگذاري، اجرا، نظارت و قانونگذاري 
هس��تند به داده هاي اقتصاد دسترس��ي داشته 
باشند تا پیروز میدان جنگ مذکور باشیم و در 
عین حال عده اي دانسته و ندانسته با دستکاري 

قیمت ها آب به آسیاب دشمن نریزند.
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